Exp. 2019/75
Tipus: subministraments
Procediment: Obert subjecte a regulació harmonitzada
Objecte: Subministrament en modalitat d’arrendament operatiu d’emmagatzematge actiu-actiu per a
l’entorn de virtualització de l’Hospital Clínic de Barcelona
Promotor: Direcció de Sistemes d'Informació (DSI)
INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE

I.- Antecedents
La Direcció de Sistemes d’Informació de l’Hospital Clínic de Barcelona (en endavant DSI) té assignada,
entre d’altres funcions, la prestació de serveis informàtics i de comunicacions de l’Hospital Clínic de
Barcelona (en endavant HCB), mitjançant medis propis i aliens. En particular li correspon el
desenvolupament i adquisició d’aplicacions i sistemes d’informació per a l’HCB, i el seu manteniment i
suport posterior, d’acord amb les especificacions funcionals i necessitats de l’HCB.
En l’exercici de les seves funcions, la DSI té entre les seves competències garantir una millor prestació
dels serveis oferts, mitjançant l’ampliació i millores dels sistemes d’informació.
II.- Necessitat, idoneïtat i naturalesa del contracte
En l’actualitat l’HCB té implantats diversos sistemes d’emmagatzematge pels diferents serveis. Per a la
plataforma de virtualització d’escriptoris d’usuari, hi ha un sistema d’emmagatzematge en clúster actiuactiu, que el proper 1 de gener del 2020 queda fora de suport pel fabricant. A més, presenta un greu
problema de baix rendiment, degut a la càrrega que ha de suportar i a l’obsolescència de la seva
arquitectura.
A tal fi, l’HCB té necessitat de contractar els subministrament esmentat per garantir la continuïtat de
l’activitat de la plataforma de virtualització d’escriptoris d’usuari (VDI) del seus centres en òptimes
condicions de rendiment i amb el corresponent suport vigent per part del fabricant. Addicionalment, es
planteja assolir l’objectiu de consolidar en la mateixa plataforma la totalitat de les màquines virtuals
(tant la infraestructura de VDI, com la de servidors). D’aquesta manera es simplificarà el nombre de
sistemes d’emmagatzematge, reduint despeses deixant de pagar llicències i manteniments d’altres
sistemes, també es buscarà l’estalvi en espai físic ocupat i de consum energètic als centres de procés
de dades (CPD), des d’on operarà la nova plataforma subministrada.
Com que no hi ha possibilitat d’estendre el manteniment per part del fabricant d’una part de
l’emmagatzematge (el que dóna servei a tota la plataforma de VDI), es proposa a l’HCB la contractació
d’aquesta nova plataforma d’emmagatzematge mitjançant el present procediment de contractació.
La present contractació esdevé necessària per a poder cobrir les necessitats de creixement, rendiment,
alta disponibilitat i resposta a contingències i així poder donar un millor servei amb garantia i rapidesa a
tots els usuaris de l’HCB.
Per tant, d’acord amb el que es preveu a l’article 28 de la LCSP, es considera que queden
suficientment justificades les necessitats a cobrir per aquest contracte, així com la idoneïtat del seu
objecte i contingut per satisfer-les.
La naturalesa jurídica del contracte és la de subministrament, i es regirà pel que estableixen els articles
16 i 25 de la LCSP i a les previsions, drets i obligacions fixats al Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
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III.- Objecte del contracte.
L’objecte d’aquest contracte és la contractació del subministrament en modalitat d’arrendament
operatiu d’emmagatzematge actiu-actiu per a l’entorn de virtualització de l’Hospital Clínic de Barcelona.
Atesa la naturalesa i objecte del contracte es considera idoni aplicar la codificació 30200000-1 (Equip i
material informàtic), corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) de la
Comissió Europea.

IV.- Aspectes relacionats amb l’expedient de contractació.
a) Procediment de licitació
La contractació per cobrir les necessitats del subministrament en modalitat d’arrendament operatiu
d’emmagatzematge actiu-actiu per a l’entorn de virtualització es tramitarà mitjançant el procediment
obert subjecte a regulació harmonitzada d’acord amb el que estableix l’article 156 de la LCSP.
D’altra banda, la tramitació mitjançant el procediment obert afavoreix la concurrència d’un major
nombre de licitadors, salvaguardant la lliure competència i la selecció de l’oferta més avantatjosa en
relació a la qualitat i el preu.
b) Durada del contracte i inici de la prestació
El termini o durada del contracte s’estableix en 60 mesos i s’iniciarà l’1 d’octubre de 2019, o a partir de
la data de formalització del contracte si aquesta data fos posterior.
c) Divisió en lots
La naturalesa i l’objecte del contracte no permet la divisió en lots, ja que dificultaria la correcta execució
del mateix des d’un punt de vista tècnic. Així mateix, existeix la necessitat de coordinar l’execució de
diferents prestacions dins del contracte; és per aquest motiu que resulta convenient que la totalitat de
l’execució del contracte recaigui sobre el mateix adjudicatari.
d) Classificació i solvència econòmica i financera i tècnica o professional.
El present procediment no exigeix classificació als participants, però s’exigeix als licitadors de
presentar la solvència econòmica corresponent al volum anual de negocis en l’àmbit del contracte
referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici
d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes.
Per tal d’assegurar una correcta solvència econòmica i financera la quantia de 750.000,00 € es
considera suficient en aquest procediment per tal de justificar la capacitat econòmica de l’empresa per
fer tal de fer front a les obligacions derivades del contracte.
D’altra banda, per a la correcta execució del contracte, com a solvència tècnica s’exigeix la presentació
de:
•

Relació d’un mínim de 4 serveis efectuats en els darrers cinc anys, indicant el seu import, dates
i destinatari públic o privat dels mateixos (els serveis efectuats s’acreditaran mitjançant
certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector
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públic i quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o
per una declaració de l’empresari).
S’haurà d’acreditar que l’import anual acumulat dels subministraments l’any de més execució sigui
igual o superior al 70% del pressupost del lot (IVA exclòs) pel qual es liciti.

e) Criteris d’adjudicació.
1. VALORACIÓ CRITERIS JUDICI DE VALOR (SOBRE B): MÀXIM 25 PUNTS
CRITERIS I ASPECTES A VALORAR
1.

PONDERACIÓ

Usabilitat
En base a la solució proposada es tindrà en compte quina és la proposta més
usable i fàcil de gestionar i que millor s’adapta a les necessitats del Servei
requerit per l’HCB, de manera que estalviï esforços de RRHH del
departament en: gestió, administració i formació. La millor proposta serà la
que obtindrà la major puntuació i per comparació inversament proporcional es
farà l’assignació dels punts a la resta de propostes.

2.

fins a 5 p.

Instal·lació i configuració
En base a la memòria tècnica presentada es tindrà en compte quina és la
proposta més homogènia, complerta i que millor s’adapta a les necessitats
del Servei requerit per l’HCB en tots els aspectes d’instal·lació, configuració,
posada en marxa i formació. La millor proposta serà la que obtindrà la major
puntuació i per comparació inversament proporcional es farà l’assignació dels
punts a la resta de propostes.

fins a 20 p.

2. VALORACIÓ CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT (SOBRE C): MÀXIM 75
punts
CRITERIS I ASPECTES A VALORAR

PONDERACIÓ

3. Preu del servei:
Es valorarà l’oferta del licitador a partir de la seva proposta econòmica
Fórmula de valoració:
Si Olic >=Bm llavors Plic = (Bm / Olic) x 49,5
Si Olic < Bm llavors Plic = ((Omin / Olic) x 0,5) + 49,5

Fins a 50 p.

Olic Import total oferta del licitador valorat
Omin Import total oferta mínima (d’entre tots els licitadors)
Bm Import baixa màxima (20% per sota de l’import màxim de licitació)
Plic Puntuació de l’oferta del licitador valorat

4. Característiques tècniques addicionals a les demanades en relació a
l’apartat 2 del plec de prescripcions tècniques
Disposar d’una API REST per poder automatitzar tasques mitjançat

Fins a 5 p.
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orquestadors o altres eines. Si disposa 5 punts, si no 0 punts.

Permetre asimetria de models en clúster (models diferents de sistemes a cada
CPD; per exemple, si per requeriments futurs de rendiment es desitja migrar a
models superiors i que es faci només en un dels CPDs) sense que això suposi
un extra de complexitat en l’administració del sistema actiu-actiu. Si ho permet
5 punts, si no 0 punts.

Permetre monitoritzar el rendiment de les màquines virtuals a nivell de
latències, ample de banda, IOPS i mida de la IO; tant a nivell de vDisk, com a
nivell de VM, com a nivell de Host, com a nivell de Data Store, com a nivell de
LUN. En una única consola i sense cost addicional. Disposant d’informació a
temps real i d’històrics. Si compleix amb aquest criteri es donaran els 5 punts,
si no 0 punts.

Fins a 5 p.

Fins a 5 p.

Si en la solució subministrada, el fabricant de la mateixa apareix a la part
superior dreta del quadrant Gartner (Solid State Arrays) més actual publicat
(en el moment de redactar aquest plec el de l’any 2018), es donaran 5 punts,
si no 0 punts.

Fins a 5 p.

El consum en W (Watts) del sistema ha de ser inferior als 1000W, per tal de
reduir l’empremta de consum energètic al CPD. Si el consum és igual o inferior
a 750w es donaran 5 punts. Si el consum supera els 750w i és igual o inferior
a 800w es donaran 4 punts. Si el consum supera els 800w i és igual o inferior
a 850w es donaran 3 punts. Si el consum supera els 850w i és igual o inferior
a 900w es donaran 2 punts. Si el consum supera els 900w i és inferior a
1000w es donarà 1 punt. I si el consum és igual o superior als 1000w es
donaran 0 punts.

Fins a 5 p.

Llindar mínim de criteris de judici de valor (conjunt d’apartats 1 i 2): 12 punts. En cas que alguna
de les propostes no assoleixi aquesta puntuació mínima, se l’exclourà del procediment de licitació.
Així mateix els criteris d’adjudicació i la fórmula emprada per a l’adjudicació del present contracte en
base a la millor relació qualitat-preu compleixen els requisits exigits d’acord amb l’article 145.5 de la
LCSP:
-

-

Vinculació amb l’objecte del contracte.
Formulació de manera objectiva, respectant els principis d’igualtat, no discriminació,
transparència i proporcionalitat, i no confereixen al òrgan de contractació de l’HCB llibertat
de decisió il·limitada.
Garanteix la possibilitat de que les ofertes siguin avaluades en condicions de competència
efectiva.

Per aquest contracte s’han previst entre d’altres, criteris mediambientals, com és l’estalvi energètic del
sistema d’emmagatzematge durant tot el període d’execució del contracte.
f) Condicions especials d’execució.
Tal i com preveu l’article 202 de la LCSP s’han previst condicions especials d’execució de tipus social i
mediambiental vinculades a l’objecte del contracte. En concret les condicions especial d’execució que
s’han previst són les següents:
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•

Les obligacions dels contractistes de respecte als principis ètics previstes a la clàusula 32 h) del
PCAP.

•

L’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses
subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions
relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del
pagament en termini.

•

L’obligació d’aplicar a la plantilla que executi el contracte les condicions de treball establertes
per l’últim conveni col·lectiu sectorial vigent en què s’enquadri i desenvolupi la prestació
contractual, sens perjudici de les millores que pugui establir.

•

Que durant l’execució del contracte l’empresa adjudicatària estableixi mesures que afavoreixin
la conciliació de la vida laboral amb la vida familiar de les persones que intervenen en
l’execució del contracte, que poden ser: adequació d’horaris a horaris de les escoles, teletreball,
suport econòmic per a sufragar despeses d’escoles infantils o centres d’atenció a persones
dependents, etc.

•

L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha d’incorporar
la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de
la imatge.

g) Pressupost de licitació.
El pressupost de licitació és 521.034,60 euros, IVA exclòs, i 109.417,27 euros en concepte d’IVA. Així
mateix el pressupost IVA inclòs és de 630.451,87 euros per al període del contracte.
Aquesta quantitat anirà a càrrec del pressupost per als anys 2019 a 2024; i el desglossament és el
següent:
Anualitat

Mesos

Pressupost net

IVA

Import total

2019

1

8.683,91.-€

1.823,62.-€

10.507,53.-€

2020

12

104.206,92.-€

21.883,45.-€

126.090,37.-€

2021

12

104.206,92.-€

21.883,45.-€

126.090,37.-€

2022

12

104.206,92.-€

21.883,45.-€

126.090,37.-€

2023

12

104.206,92.-€

21.883,45.-€

126.090,37.-€

2024

11

95.523,01.-€

20.059,83.-€

115.582,84.-€

TOTAL

60

521.034,60.-€

109.417,27.-€

630.451,87.-€

h) Valor econòmic del contracte.
En concret i per la tramitació d’aquest contracte, el valor estimat del contracte s’ha calculat tenint en
compte els serveis que s’especificaran en el PPT, atenent al preu de mercat actual per aquest servei.
Així mateix, com a referència per establir el preu del contracte s’ha calculat tenint en compte el valor
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